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ПОШУК АНАЛГЕТИЧНИХ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЗАСОБІВ 
СЕРЕД 1-АЛІЛ-8-БЕНЗИЛІДЕНГІДРАЗИНОТЕОБРОМІНІВ 

Іванченко Д.Г., Романенко М.І., Пахомова О.О., 
Самура Б.А., Корнієнко В.І. 

Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя 
 
В даний час розроблено широкий ряд знеболювальних засобів, серед 

яких і пуринові похідні. Пурини, як і опіати, представляють природну ан-
тиноцицептивну систему. Це обумовлює кращу переносимість препаратів, 
їх велику терапевтичну широту, а також відсутність токсичності продуктів 
їх метаболізму.  

Таким чином, можна зробити висновок, що проблема розробки 
оригінальних вітчизняних препаратів протизапальної та аналгетичної дії в 
ряді ксантину є перспективною та актуальною. 

З метою пошуку біологічно активних сполук серед похідних ксанти-
ну нами був синтезований широкий ряд неописаних в літературі 1-аліл-8-
бензиліденгідразинотеобромінів. 

Будова всіх синтезованих сполук доведена сучасними фізико-
хімічними методами аналізу (ІЧ-, ПМР-спектроскопія та мас-спектромет-
рія). Індивідуальність отриманих речовин підтверджена методом тонкоша-
рової хроматографії. 

Були проведені розрахунки властивостей синтезованих сполук на 
відповідність «правилам п’яти» Ліпінські, які показали доцільність прове-
дення подальшого фармакологічного скринінгу. Був проведений гнучкий 
докінг з використанням моделі ЦОГ-1. Встановлено, що синтезовані спо-
луки з високим ступенем вірогідності будуть інгібувати ЦОГ-1 за рахунок 
взаємодії з залишками тирозину, серину, аргініну. 

Гостра токсичність вивчалась за методом Кербера. Первинний 
фармакологічний скринінг показав, що синтезовані сполуки відносяться 
до IV класу токсичності. Аналгетична дія синтезованих ксантинів вивчена 
на моделі «оцтових корчів», а протизапальна дія – на моделі гострого 
асептичного набряку. Дані біологічних випробувань показали, що деякі 
синтезовані сполуки за показниками зазначених дій активніші за еталони 
порівняння – диклофенак натрію, анальгін. 

Встановлені певні закономірності в ряді «будова – дія».  


